


	 ข่าวสารเดือนพฤษภาคม	 –	 	 มิถุนายน	 เริ่มจากข่าวเศร้าของคณะฯ	 จากการสูญเสีย
อาจารย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักเคารพของชาวคณะพยาบาลศาสตร์	 	 รองศาสตราจารย์เปรียบ	 กูรมะโรหิต		
คณบดีคนแรกคณะพยาบาลศาสตร์	 และอดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาค
เหนือ	ในวันที่	18	มิถุนายน	2559	ท่านเป็นผู้ที่ร่วมสร้างและพัฒนาคณะฯ	ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด	
คณะฯ	ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของท่าน	 	 	 	 ในเดือนพฤษภาคม	คณะฯ	 ได้รับการตรวจเยี่ยม
เพื่อการประเมินสถาบันฯ	 จากทางสภาการพยาบาล	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	 นอกจากนี้ในเดือน
นี้มีวันสำาคัญต่อวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกวันที่	 12	 พฤษภาคม	 ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากลโลก	
คณะฯ	ได้ร่วมงานนิทรรศการวันพยาบาลสากล	ประจำาปี	2559	เพื่อรำาลึกถึงคุณงามความดีของมิส
ฟลอเรนซ์	ไนเติงเกล	ผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพการพยาบาล	ณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ปลาย
เดือนพฤษภาคม	คณบดีในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัด
เชียงใหม่	 และคณะกรรมการฯ	 ได้ร่วมมือกับองค์กรภาคเครือข่ายออกเดินรณรงค์ให้ความรู้ด้าน
อันตรายและพิษภัยของบุหรี่			เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	31	พฤษภาคม	ณ	ถนนคนเดินท่าแพ	ตลาด
วโรรสและวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่	และได้มีการออกอากาศวิทยุและทางสื่ออื่นๆ	ด้วย
	 กิจกรรมสำาคัญในเดือนมิถุนายน	 คณะฯ	 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	
เรื่อง	Optimizing	Healthcare	Quality:	Teamwork	 in	Education,	Research	and	Practice	
โดยมี	Co-sponsors	จาก	17	สถาบันการศึกษา	6	ประเทศ	โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย
นักวิชาการพยาบาล	พยาบาล	และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จำานวนประมาณ	
850	คน	จาก	32	ประเทศ		ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่		สำาหรับ
พันธกิจด้านวิจัย	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ร่วมกับ	 Forum	 for	 Ethical	 Review	 
Committee	 in	Thailand	(FERCIT),	The	Strategic	 Initiative	 for	Developing	Capacity	of	
Ethical	 Review	 (SIDCER)	 และ	 Forum	 for	 Ethical	 Review	 Committee	 in	 Asia	 Pacific	 
(FERCAP)	 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการรับรองมาตรฐานสากลคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ	 	 นอกจากนี้คณะฯ	 ได้ทำาการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามโครงการนำาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา	 (EdPEx200)	 อีกด้วย	 ผลคือคณะฯ	 ผ่านการประเมิน	 EdPEx200	
ของ	 สกอ.	 ในเดือนมิถุนายนคณบดีได้รับเชิญจาก	 School	 of	 Health	 Sciences,	 International	
Medical	University	(IMU)	ประเทศมาเลเซีย	ให้เดินทางไปเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของหลักสูตร	
Bachelor	of	Nursing	Program	Nu1/12	Semester	8	OSCE	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศ
มาเลเซีย	 นอกจากนั้นแล้วคณะฯ	 ยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ	 อีกหลายเรื่องที่จะนำาไปสู่การพัฒนาคณะ
พยาบาลศาสตร์ในทุกด้านต่อไป
	 ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดใ้ห้เกยีรตติดิตามความเคลือ่นไหวการดำาเนนิงานต่าง	ๆ 	ของคณะฯ	
ผ่านข่าวสารในทุกฉบับ	 หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะประการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การบริหารงานหรือปรับปรุงให้ข่าวสารคณะฯ	 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถแจ้งให้รับทราบได้	 ทุก
ความคิดเห็นมีคุณค่าเสมอต่อการพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์

(ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา		คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ
กรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จากสภาการพยาบาล	 ประจำาปีการศึกษา	 2558	
ได้แก่	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร (ประธานกรรมการ) 
พลตรีหญิงสมพิศ  พรหมเดช	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ 
ทรัพย์กรานนท	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	
ร่วมให้การต้อนรับ	 ณ	 ห้องประชุมสมจิตต์	 ภาติกร	 อาคาร	 1	
คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันจันทร์ที่	23	พฤษภาคม	2559
	 ในการตรวจเยี่ ยมเพื่ อการประเมินสถาบันของคณะ
พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จากสภาการพยาบาล	ประจำาปี
การศึกษา	 2558	 เริ่มจากการเข้าเยี่ยมชมแหล่งฝึกปฏิบัติงานของคณะฯ	
ณ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	และ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลยางเนิ้ง	 ต่อด้วยการสัมภาษณ์คณบดี	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	
บุคลากร	ศิษย์เก่า	และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	 	 	หลังจากนั้นได้
เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางการพยาบาล	ห้องสมุด	พิพิธภัณฑ์ประวัติ
คณะพยาบาลศาสตร์	 และห้องทำางานของผู้บริหารคณะฯ	 	 	 ช่วงท้าย
คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมฯ	 ได้นำาเสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมเพื่อ
รับรองสถาบันฯ	ประจำาปีการศึกษา	 2558 เบื้องต้น	 ให้แก่คณะผู้บริหาร	
คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ	ได้รับฟัง	
	 โดยผลการประเม ินคณะพยาบาลศาสตร ์				มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่	ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลา	5	ปีการศึกษา 
(	พ.ศ.2559-2563	)	
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 รองศาสตราจารย์ เปรียบ กูรมะโรหิต	(ปัณยวณิช)	เกิดเมื่อ 
วันที่	11	ตุลาคม	พ.ศ.	2460	ที่ตำาบลตลาดขวาง		อำาเภอเมือง	จังหวัด
จันทบุรี	บิดาชื่อ	นายกั้ว กูรมะโรหิต	มารดาชื่อ	นางกิ๋ม กูรมะโรหิต 
สมรสกับ	ขุนวรรณการพินิจ มีธิดา	1	คน	คือ	นางสาว ปนัดดา กู
รมะโรหิต	 และ	 มีหลานสาว	 2	 คน	 คือ	 นางสาว รัญชิดา กูรมะ
โรหิตและ	 นางสาว รุจิดา กูรมะโรหิต	 	 ท่านได้จากไปด้วยอาการ
สงบ	เมื่อเวลา	19.00	น.	ของวันเสาร์ที่	18	มิถุนายน	พ.ศ.2559	ณ	
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	สิริรวมอายุ	99	ปี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2480	อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย	
											คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.2500		Diploma	in	Nursing	Administration,	New	South	Wales	
											College	of	Nursing,	Australia										 	
พ.ศ.2505	B.S.	in	Nursing,	University	of	Pittsburgh,	USA																																													
พ.ศ.2507			M.A.	in	Nursing	Education,	Teacher	College,	Columbia	
						 	University,	USA		
	 ท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสงครามจิตวิทยา	ของกรม
ยุทธการทหาร	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 18	 สัปดาห์	 (2	 ตุลาคม	
2518	-	31	มกราคม	2519)	และ	ใน	พ.ศ.2521	ท่านได้เข้ารับการ
อบรมโครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ	สำานักนายกรัฐมนตร	ี				
 รองศาสตราจารย์เปรียบ กูรมะโรหิต	 (ปัณยวนิช)	 เป็น
คณบดีท่านแรกของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
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ท่านเป็นผู้นำาที่เข้มแข็งของแผนกวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
และคณะพยาบาลศาสตร์	 	 ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานของการ
พัฒนาการศึกษาพยาบาลมาโดยตลอด	 ท่านได้มุ่งมั่น	 บากบั่น	 เสีย
สละ	 อดทน	 และมีความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาแผนกวิชา
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยและคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความ
เข้มแข็ง	 เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สังคม	 ชุมชน	ท่าน
เป็นผู้มีส่วนสำาคัญและผลักดันในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	
จนได้รับการสถาปนาเป็นคณะที่	12	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวัน
ที่	15	สิงหาคม	2515	ทำาให้คณะฯ	มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ	ตามลำาดับ
	 ท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกของความเป็นผู้นำาที่โดดเด่น	 มีความ
กล้าหาญ	รักการพัฒนาในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนื่องเสมอมา	นอกจาก
นั้นท่านยังมีความเมตตาให้กับทุกคนโดยจะสนใจไต่ถามความเป็น
อยู่และความก้าวหน้ามาโดยตลอด	 การถึงแก่มรณกรรมของรอง
ศาสตราจารย์เปรียบ กูรมะโรหิต	 ในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย
ผู้นำาปูชนียบุคคลทางการพยาบาลที่มีคุณค่ายิ่ง
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 26	 มิถุนายน	 2559	 ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 พร้อมด้วยอดีตคณบดี	 อาจารย์และบุคลากรอาวุโส	 คณะ
ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 ศิษย์เก่า	 นักศึกษาของคณะฯ	 ตลอด
จนแขกผู้มีเกียรติจากภายนอก	 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพรอง
ศาสตราจารย์เปรียบ กูรมะโรหิต	 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ		อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยฯ	สาขาภาคเหนือ	ณ	ศาลาเมรุ	2	สุสานประตูหายยา	อำาเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาชั้นนำาจำานวน	 31	 สถาบันใน	 7	 ประเทศ	 ได้แก่	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ออสเตรเลีย	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 และอินโดนีเซีย	 ประกอบด้วย	 Johns	
Hopkins	 University,	 University	 of	 Alabama	 Birmingham,	 
University	 of	 Illinois	 Chicago,	 University	 of	 North	 Carolina	
at	Chapel	Hill,	 University	 of	Michigan	Ann	Arbor,	 University	
of	 Texas	 Health	 Science	 Center	 San	 Antonio,	 University	 of	 
Washington	 Seattle,	 University	 of	 Technology	 Sydney,	 
University	of	Hong	Kong,	Kobe	University,	 	Toho	University,	
Kagawa	University,	University	of	the	Ryukyu,	Ewha	Womans	
University,	 Universitas	 Gadjah	 Mada,	 Universitas	 Indonesia,	
CMB	China	Nursing	Network	(CCNN)	(8	สถาบัน)	และ	Sigma	
Theta	Tau	International	Phi	Omega	at-Large	Chapter,Thailand		
(7	 สถาบัน)	 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 พัฒนาคุณภาพ
การดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ:	 การทำางานเป็นทีมด้านการศึกษา	 วิจัย	
และปฏิบัติ	 (Optimizing	 Healthcare	 Quality:	 Teamwork	 in	 
Education,	 Research	 and	 Practice)	 	 ในระหว่างวันที่	 22	 –	 24	
มิถุนายน	2559	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	 โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัด
เชียงใหม่	 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการพยาบาล	
พยาบาล	 และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จำานวน	
753	 คน	 โดยเป็นชาวไทย	 จำานวน	 425	 คน	 และชาวต่างประเทศ	
จำานวน	 328	 คน	 จาก	 5	 ทวีป	 33	 ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 
บังคลาเทศ	 ภูฎาณ	 บราซิล	 บรูไน	 แคนาดา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
แกมเบีย	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 อินเดีย	
อินโดนีเซีย	ไอร์แลนด์	อิสราเอล	ญี่ปุ่น	เคนยา	เกาหลี	ลาว	เขตบริหาร
พิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	มาเลเซีย	มัลดีฟส์	มองโกเลีย	
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เมียนมาร์	 เนปาล	 ปากีสถาน	 ฟิลิปปินส์	 ซาอุดิอาระเบีย	 สิงคโปร์	 
ศรีลังกา	 สวิสเซอร์แลนด์	 สาธารณรัฐจีน	 (ไต้หวัน)	 สหรัฐอเมริกา	
เวียดนาม	 และไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 อภิปรายเรื่องคุณภาพ
ของการดูแลสุขภาพ	 และการทำางานเป็นทีมของสหวิชาชีพในระดับโลก 
(2)	 แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ทำางานเป็นทีมของสหวิชาชีพ	 (3)	 อภิปรายเกี่ยวกับโอกาสและความ
ท้าทายของการทำางานเป็นทีมของสหวิชาชีพ	 (4)	 เป็นเวทีสำาหรับ 
สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ	 ในการสร้างเครือข่ายอันจะนำา
ไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพ	 และการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในระดับภาคและระดับโลก	และ	(5)	ส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบัน		ต่าง	ๆ	ทางด้านการศึกษา	วิจัย	และปฏิบัติ

	 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 
นายแพทย์	 เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นองค์ปาฐกนำาใน
หัวข้อเรื่อง	Teamwork	for	Sustainable	Development	จากนั้นตลอดการประชุมทั้ง	3	วันมีการบรรยาย	และการอภิปรายใน
หัวข้อต่าง	ๆ 	โดยผู้บรรยายที่มีชื่อเสียงระดับโลก	เช่น	(1)	การบรรยายหัวข้อ	Health	Care	Quality	for	All	โดย	Dr. Poonam 
Khetrapal Singh, WHO Regional Director for South-East Asia Region Office,	(2)	การบรรยายหัวข้อ	Global	
Health	Nursing	and	Interdisciplinary	Teamwork	โดย	Prof. Dr. Azita Emami, Dean School of Nursing, Univer-
sity of Washington Seattle, USA,	(3)	การบรรยายหัวข้อ	Putting	Teamwork	into	Practice:	Meeting	the	Challenge	
โดย	Prof. Dr. Kathleen Potempa, Dean, School of Nursing, University of Michigan, Ann Arbor, USA,	และ	
(4)	การบรรยายหัวข้อ	Transcultural	Teamwork:	Collaboration	in	a	Time	of	Globalization	โดย	Prof. Dr. Patricia 
Davidson, Dean, School of Nursing, Johns Hopkins University, USA



	 ในส่วนการอภิปราย	 ได้แบ่งออกเป็น	 4	 หัวข้อ	 ได้แก่	 (1)	 
Improving	 Patient	 and	 Health	 System	 Outcomes	 Through	 
Practice:	Change	Challenges,	and	Opportunity,	(2)	Breakthrough 
to	 Excellence:	 Optimizing	 Patient	 Outcomes	 through	 
Interdisciplinary	 Research	 Collaboration,	 (3)	 Shared	 
Decision-Making:	Assisting	Healthcare	Policy	Formation,	และ	
(4)	Future	Directions	for	the	Global	Healthcare	Quality:	Making	
it	 Happen	 โดยมีผู้ร่วมอภิปรายที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 จากหลากหลาย
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขจำานวน	 20	 คน	 จากประเทศไทยและต่าง
ประเทศ	เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ออสเตรเลีย	สวิสเซอร์แลนด์	 เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลีใต้ 	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในห้องย่อยอีก	14	ห้อง	จากสถาบันการศึกษาชั้นนำาที่เป็น
ผู้ร่วมดำาเนินการจัดประชุมครั้งนี้ได้แก่	(1)	Rare	Sugars	
and	Diabetes	โดย	Kagawa	and	Chiang	Mai	University 
(2)	Violence	Against	Women	โดย	Johns	Hopkins 
University,	 (3)	 Train-the-Trainer:	 Faculty	 
Development	for	Healthcare	Quality	Optimization	
โดย	University	of	Washington	Seattle,	(4)	Introduction 
to	 Mixed	 Methods	 Research	 โดย	 University	 of	
Texas	 Health	 Science	 Center	 at	 San	 Antonio,	
(5)	 Self-Administered	Acupressure	 for	Managing	
Symptom	Clusters	of	Stress	โดย	The	University	of	
Hong	Kong,	(6)	Partnerships	to	Optimize	Practice,	
Education	and	Research	โดย	University	of	Alabama 
at	 Birmingham,	 (7)	 Teamwork	 in	 Education	 
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towards	 Optimal	 Quality	 of	 Care	 โดย	
IHPP	Khon	Kaen	and	Rangsit	University, 
(8)	 Leadership:	 Based	 on	 Building	 
Relationships	 and	 Capacity	 โดย	 
University	 of	 Technology,	 Sydney,	
(9)	 Writing	 for	 Publication	 โดย	 Johns	 
Hopkins	 University,	 (10)	 Infection	 
Control:	 Experiences	 and	 Current	 
Aspects	โดย	University	of	the	Ryukyus 
and	Chiang	Mai	University,	(11)	Building 
Global	 Health	 Nursing	 Research	 
Capacity	to	Solve	Local	Health	Problems 
โดย	 University	 of	 Illinois	 at	 Chicago,	
(12)	Strategies	for	Creating	Educational 
Partnerships	 Focused	 on	 Inter 
professional	 Education	 โดย	 University	
of	North	Carolina	 at	Chapel	Hill,	 (13)	
Exploring	the	Potential	of	Team-Based	
Care	to	Improve	Healthcare	Quality	and	
Outcomes	โดย	University	of	Washington 
Seattle,	 (14)	 Using	 Interdisciplinary	
Teams	to	Facilitate	Research	and	Clinical 
Practice	 โดย	 University	 of	 Michigan	
Ann	Arbor

99



	 ทางคณะฯ	 ได้จัดงานต้อนรับผู ้เข้ารวมการประชุมจาก
นานาชาติในวันที่	 22	 มิถุนายน	 2559	 โดยประกอบไปด้วยการแสดง
ศิลปะวัฒธรรมของไทย	 นักแสดง	 ประกอบด้วย	 นักศึกษาพยาบาล
ทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	สำาหรับในวันที่	23	มิถุนายน	2559	จัดงานเลี้ยงรับรองแบบ
ขันโตกดินเนอร์	ณ	คุ้มขันโตก	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นการเลี้ยงรับรอง
แขกบ้านแขกเมืองด้วยอาหารในรูปแบบของล้านนา	 พร้อมทั้งมีการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาอย่างสวยงาม	 สร้างความประทับ
ใจใหกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	
 
	 ในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำาเสนอผลงานวิจัยจาก
อาจารย์และนักศึกษาจากนานาชาติรวมทั้งสิ้นจำานวน	 281	 เรื่อง	
แบ่งเป็น	Oral	 presentation	 186	 เรื่อง	 Poster	 presentation	 95	
เรื่อง	 และได้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 เช่น	 Kagawa	University	 ประเทศ
ญี่ปุ่น,	Collaged	of	Nursing,	University	of	 Illinois	at	Chicago,	 
University	 of	Michigan	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกชมกิจกรรมและ
ความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาต่างๆอีกด้วย
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	 รวมทั้ งมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 ด้านวิชาการได้จัดแสดง
เกี่ยวกับผลงานและความสำาเร็จในการดำาเนินงานของคณะ
พยาบาลศาสตร์	 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันภาพรูปภาพ	 ภายใต้
วิสัยทัศน์ของคณะฯ	 ซี่งอาศัยกระบวนการพัฒคุณภาพตาม
แนวทางของ	 EdPEx	 ที่ให้ความสำาคัญกับสมรรถนะหลัก	
(Core	 Competency)	 ทั้ง	 2	 ด้าน	 คือความเป็นมืออาชีพ	
(Professionalism)	 และเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ	
(International	networking)	

	 ส่วนในด้านการวิจัย	 การบริการวิชาการและศูนย์
ความเป็นเลิศทางการพยาบาลได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับ	
ข่าวสารศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล	 และโปสเตอร์
งานวิจัยของศูนย์ฯ	 รวมทั้งจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ	
ได้แก่	 1)	 กิจกรรมจากหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก
เล็ก	 เช่น	 การปั้นแป้งโดว์	 การนวดเด็ก	 การประกอบอาการ
สำาหรับเด็กเล็ก	 2)	 กิจกรรมเกี่ยกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 ได้แก่	
การนวดและตอกเส้น	 3)	 กิจกรรมของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 การทำาดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตย	 การตัดตุง	
เย็บกระทง	

	 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ	 ที่ประชุมได้ร่วมกัน
ประกาศปฏิญญาเชียงใหม่	 (The	 Chiang	Mai	 Declaration	
Optimizing	Healthcare	Quality:	Teamwork	in	Education, 
Research	and	Practice)	ซึ่งได้ทำาการเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทั่วไป
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	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ร่วมกับ	Forum	for
Ethical	Review	Committee	in	Thailand	(FERCIT),	The	Strategic
Initiative	for	Developing	Capacity	of	Ethical	Review	(SIDCER)	
และ	 Forum	 for	 Ethical	 Review	 Committee	 in	 Asia	 Pacific	
(FERCAP)						เดินทางมาตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพการรับรองมาตรฐาน 
สากลคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ	คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในระหว่างวันที่	 16	 -	 18	 มิถุนายน	 2559 
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธาน	 โดยมี	 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบด ี
คณะพยาบาลศาสตร์และ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	และอดีตนายกสภาการพยาบาล	
กล่าวต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	ภาติกร	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	
	 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสากล	SIDCER-FERCAP	และ	SIDCER-NECAST	
Recognition	 	 โดยการผ่านการรับรองจากองค์กร	 4	 สถาบัน	 ได้แก่	
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	,	FERCIT	,		SIDCER		และ	FERCAP		
โดยให้การรับรองเป็นระยะเวลา	3	ปี	
	 คณะกรรมการวิจัยการวิจัย	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มีหน้าที่ในการปกป้อง	 คุ้มครองสิทธ	ิ
สวัสดิภาพ	ความปลอดภัย	และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย
หรืออาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการวิจัย	 การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยฯ	 จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยพัฒนาให้งานวิจัยของ
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		มีคุณภาพ	ปลอดภัยแก่
อาสาสมัคร	ได้ผลงานวิจัยที่เชื่อถือได้	และเกิดประโยชน์ต่อสังคม			
	 ระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคนประจำาสถาบัน		ซึ่งประกอบด้วย	5	มาตรฐาน 
โดยอา้งองิตามมาตรฐานสากลของ	SIDCER		(The			Strategic			Initiative
for	 Developing	 Capacity	 of	 Ethical	 Review)	 แต่ละมาตรฐาน
มี รายละเ อียดในการปฏิบั ติหน้ าที่ ที่ สถาบันพึ งสนับสนุน ให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล			
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 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจาก
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)ตามโครงการนำาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 (EdPEx200)	 ครั้งที่	 3		
ประจำาปีการศึกษา	 2558	 ประกอบด้วย	 รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)	 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรม
รักษา	 (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)	 	อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต	 (ภาคเอกชน)ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจน์ลักษณ์  คันธพสุนธรา	(มหาวิทยาลัยมหิดล)		ศาสตราจารย์ 
นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	 	นายเมธัส  บันเทิงสุข	 และ	
นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล	(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)	โดยมีคณะ
ผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากรร่วมต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมสมจิตต์	ภาติกร	
คณะพยาบาลศาสตร์	ในวันพุธ	ที่	15	มิถุนายน	2559
	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 มุ่งมั่นที่จะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นท่ียอมรับในสากล	
จึงได้นำาเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ	 นั่นคือ	 Education	 Criteria	
for	Performance	Excellence	(EdPEx)		ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำามาเป็นกรอบ
การดำาเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ		อันมีตัวชี้วัด	7	ด้าน	ได้แก่	1.	การนำาองค์การ	2.	กลยุทธ์
3.	 ลูกค้า	 4.	 การวัด	 การวิเคราะห์และการจัดการความรู้	 5.	 บุคลากร	 6.	 ระบบ
ปฏิบัติการ	 และ	 7.	 ผลลัพธ์	 หลังจากการประเมินทำาให้สามารถใช้กรอบคำาถาม
ในเกณฑ์ประเมินตนเองและ	 ค้นหาโอกาสในการพัฒนาวางแผนเพื่อการปรับปรุง
ระบบการดำาเนินงานและทำาให้ผลลัพธ์ดีข้ึนตามเป้าหมายท่ีสถาบันต้องการ	
โดยไม่ขึ้นกับขนาด	ลักษณะของสถาบัน	ระดับพัฒนา	หรือคะแนนจากการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก	โดยเมื่อสถาบันพัฒนาจนมีความพร้อมตามเกณฑ์
ของ	 สกอ.	 สามารถขอให้ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของ	 สกอ.	 เข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยัน
ระดับการพัฒนาขององค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาของสถาบันต่อไป
 ผลการประเมินในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
      ผ่านเกณฑ์ EdPEx 200 ตามเกณฑ์ ของ สกอ.
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สัมภาษณ์สดรายการมองเมืองเหนือ 
เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติ 

Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in 
Education, Research, and Practice   

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้สัมภาษณ์สดออกอากาศรายการมอง
เมืองเหนือ	 ในประเด็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 พัฒนา
คุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ:	 การทำางานเป็นทีมด้านการศึกษา	
วิจัย	 และปฏิบัติ	 (Optimizing	 Healthcare	 Quality:	 Teamwork	 in	
Education,	 Research,	 and	 Practice)	 ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่	(NBT)	เมื่อวันจันทร์ที่	20	มิถุนายน	2559

ภารกิจคณบดี
สัมภาษณ์ออกอากาศ F.M.100 MHz รายการร้อยสาระ

เรื่อง กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ใน
ฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	จังหวัดเชียงใหม่	ให้สัมภาษณ์ในรายการ	
ร้อยสาระ	เรื่อง	“กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก	31	พฤษภาคม	ประจำาปี	2559”	โดยมี	คุณรัตนาภรณ์	สุวคนธ์	
เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 ณ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน	 F.M.100	 MHz	 เมื่อวันจันทร์ที่	 16	
พฤษภาคม	2559

แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้

การสร้างเสริมสุขภาพสําหรับวิชาชีพการพยาบาล   
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ	 ร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับวิชาชีพการ
พยาบาล	 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	
จัดโดยสภาการพยาบาล	 ร่วมกับ	 คณะพยาบาลศาสตร์	 จาก	 5	 สถาบันชั้นนำาของ
ประเทศ	 อันได้แก่	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ในวันที่	 25	
-26	พฤษภาคม	2559	ณ	ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์คอน
เวนชั่น	กรงเทพมหานคร

การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต  
	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	 คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานการจัดโครงการสัมมนา	 เรื่อง	
การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต	 จัดโดยสมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย	
และ	Sigma	Theta	Tau	International	Honor	Society	of	Nursing,	Phi	
Omega	Chapter-at	Large	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นและแนวทางการ
แก้ไขในเรื่องการจัดการเรียนการสอน	การควบคุมวิทยานิพนธ์	ฯลฯ		รวมทั้ง
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน	 การพัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	 	 นอกจากนี้เพื่อร่วมมือกันระหว่างสถาบัน
การศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ก่อต้ังและจัดการเรียนการสอนในระดับดุษฎี
บัณฑิต	สาขาพยาบาลศาสตร์	7	สถาบัน	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2559	ณ	
สภาการพยาบาล	อาคารนครินทรศรี		จ.นนทบุรี

รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกหลักสูตร 
Bachelor of Nursing Program Nu1/12 Semester 8 OSCE 

	 ศาสตราจารย์	 ดร.วิภาดา	คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ได้รับเชิญจาก	School	of	Health	Sciences,	 International	Medical	University	 (IMU)	ประเทศ
มาเลเซีย	 ให้เดินทางไปเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของหลักสูตร	 Bachelor	 of	 Nursing	 Program	
Nu1/12	Semester	8	OSCE	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ในระหว่างวันที่	1-3	มิถุนายน	
2559	นอกจากนี้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย	 IMU	และสถาบัน
อื่น	ในหัวข้อ	“	Nursing	Education	in	Thailand	“	อีกด้วย
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ข่าว วิเทศสัมพันธ์
เยี่ยมคารวะคณบดี และ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “Transitional Care: Turning vision into reality”  
	 Prof.Alex	Molasiotis,	Prof.Frances	Wong,	Assoc.Prof.Angela	Chan	และ	
Assoc.Prof.	Angela	Leung	จาก	School	of	Nursing,The	Hong	Kong	Polytechnic	
University	 เข้าเยี่ยมคารวะ	ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่	 ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ	 และ	
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Transitional	 Care:	 Turning	 vision	 into	 reality	 ใน
ระหว่างวันที่	17-19	พฤษภาคม	2559

คณบดลีงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหาร 
Tzu Chi University ไต้หวัน   
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่	 ให้การต้อนรับ	Dr. Jen-Hung Yan, MD, PhD (Dean of the 
School of Medicine), Dr. Chuan-Hsiu Tsai, RN, PhD (Representative of 
Nursing Department), และ Mr. James Wu (Representative of Tzu-Chi 
Foundation)	จาก	Tzu	Chi	University	ไต้หวัน	ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ	 และ	 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ	 ในวันอังคารที่	 21	 มิถุนายน	
2559	ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมวิชาการ Southeast and East Asian Education 
and Research Network Project ll  
 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน 
บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดการประชุม	 South-
east	and	East	Asian	Education	and	Research	Network	Project	ll	โดยมี	ศาสตราจารย์ 
ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
และต้อนรับ	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	ในระหว่างวันที่	25	-26	มิถุนายน	2559

Community Health Management and Empowerment 
to Promote Healthy Communities   
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมกับ	 กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 จัดการอบรมหลักสูตร	 Community	 Health	
Management	and	Empowerment	 to	Promote	Healthy	Communities	สำาหรับผู้รับ
ทุนนานาชาติ	จำานวน	16	คน	จาก	10	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์	โมร็อคโค	
กัวเตมาลา	 โซโลมอนไอส์แลนด์	 ฟิลิปปินส์	 รวันดา	 สาธารณรัฐคอสตาริกา	 มาลี	 โทโก	
และ	 คุกไอส์แลนด์	 	 พิธีเปิดการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก	 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา 
คุณาวิติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ เป็นประธาน	 และ	 คุณ
เพ็ญศรี ไชยเฉลิมวงศ์ ผู้อำานวยการส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	กล่าวต้อนรับ	การอบรมจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่	27	มิถุนายน	–	15	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้องประชุมยุทธศาสตร์		อาคาร	4	
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advancing Interprofessional Education (IPE) 
Within the Health Science Faculties at Chiang Mai University    
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ		เรื่อง	Advancing	Interprofessional	Education	(IPE)	Within	the	Health	Science	
Faculties	 at	 Chiang	 Mai	 University	 	 โดยมี	 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร	์เป็นประธาน	เมื่อวันจันทร์ที่	27	มิถุนายน	2559	ณ	ห้อง	407	
อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 ผูเ้ข้าร่วมอบรมประกอบด้วย	 คณาจารย์จากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้แก่	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะเทคนิคการ
แพทย์	คณะเภสัชศาสตร์	และ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จำานวน	30	คน		
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	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในฐานะสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ 
เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่	นำาโดย	ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
คณบด	ี และประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย	คณาจารย์	บุคลากร	และ	สโมสรนักศึกษาของคณะฯ	ร่วมออกเดินรณรงค์แจก
สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านอันตรายและพิษภัยของบุหรี่	 	 อาทิ	 แผ่นพับ	 โปสเตอร์		
โลโก้	 เอกสารคำาขวัญประจำาปี	 2559	Get	Ready	 for	 Plain	Packaging	 (ซองบุหรี่แบบ
เรียบ	ลดภัยเงียบ	ลดโรค)	เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ลด	ละ	เลิกบุหรี่แก่นักเรียน	นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป	 	 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	 ประจำาปี	 2559	 ณ	 บริเวณถนนคนเดินท่าแพ		
และ	 ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการด้าน
การควบคุมการบริโภคยาสูบ	 	 ตลอดจนการให้คำาแนะนำาปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
เลิกบุหรี่	และบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น	ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก	ประจำาปี	2559	ณ		ณ	ห้อง
โถงชั้น	 1	 อาคารเฉลิมพระบารมี	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เมื่อวันอังคารที่	 31	
พฤษภาคม	2559
	 31	 พฤษภาคมทุกปี	 องค์การอนามัยโลก	 กำาหนดให้เป็น	 “วันงดสูบบุหรี่โลก”	 
เป้าหมายหลักเพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลก	ตระหนักรับรู้ถึงพิษภัย	โรคร้าย	รวมทั้งอันตราย
ต่าง	ๆ	ที่มาจากบุหรี่	จะได้ลด	ละ	เลิกสูบบุหรี่			ซึ่งปีนี้กำาหนดคำาขวัญว่า	Get	ready	
for	Plain	Packaging	กระทรวงสาธารณสุข	แปลเป็นไทยว่า	 “ซองบุหรี่แบบเรียบ	ลดภัย
เงียบ	 ลดโรค”	 ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มที่จะรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่	 รู้เท่าทันบริษัทบุหรี่	 ใน
โครงการ		“Gen	Z	Gen	Strong	:	ไม่สูบ”	เพ่ือปลุกกระแสเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ
ของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ	ที่กำาลังหันมาผลิตบุหรี่เพื่อจับลูกค้ากลุ่มตลาดเด็กรุ่นใหม่มากขึ้น
	 โดยมีหลายประเทศที่ออกกฎหมายบังคับให้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบไม่มีโลโก้	 ไม่มี
สีสัน	ส่งผลให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลง	เช่น	ออสเตรเลีย	อังกฤษ	ฝรั่งเศส	เป็นต้น		ปกติบริษัทบุหรี่
จะออกแบบซองให้เป็นแฟชั่นสวยงามจูงใจผู้ซื้อ	 ทำาให้มีคนรุ่นใหม่ติดบุหรี่มากขึ้น	 แต่เมื่อ
เป็นซองเรียบ	ความจูงใจต่างๆก็ลดลงถอยลง	 	ตลอดจนในปีน้ีมีการรณรงค์ให้	 “คน	Gen	Z”	
(อายุระหว่าง	7-20	ปี)	ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของบริษัทบุหร่ีในโครงการ	“Gen	Z	Strong:	ไม่สูบ”	
เพื่อปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่	 เพราะว่าบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ	กำาลังออกบุหรี่ยี่ห้อใหม่ๆ	
ออกแบบซองและมวนบุหรี่ให้เย้ายวนใจ	 พุ่งเป้าไปที่เยาวชนรุ่นใหม่	 เพื่อสร้างตลาดระยะ
ยาวให้เยาวชนติดบุหรี่	 บุหรี่รุ่นใหม่จะเต็มไปด้วยสารพิเศษ	ทำาให้เยาวชนเลิกบุหรี่ได้ยากขึ้น	
เยาวชนวันนี้จึงตกเป็นเหยื่อเป้าหมายของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติอย่างโหดเหี้ยม	 หลายประเทศ	
ได้ออกกฎหมายบังคับให้	 ซองบุหรี่ทุกยี่ห้อ	 ต้องเป็น	 “ซองเรียบ”	 เพื่อทำาลายแผนการตลาด
ตั้งแต่ต้น	 ลดการดึงดูดด้วยซองบุหรี่	 สำาหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน	 กำาลังเสนอแก้ไข	
“กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ”	ท่ีใช้มาหลายสิบปีจนล้าสมัยแล้ว	เพ่ือปกป้องชีวิตคนไทย
และเด็กรุ่นใหม่	
	 การป้องกันนักสูบหน้าใหม่เป็นมาตรการที่สำาคัญยิ่ง	 แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมยาสูบของประเทศไทย	 ได้แก่	 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 พ.ศ.2535	 และ	
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	พ.ศ.2535		ใช้มากว่า	20	ปีแล้ว	ล้าสมัยและมีช่อง
โหว่ที่ทำาให้ธุรกิจยาสูบใช้เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด	 เพราะธุรกิจยาสูบ 
ต้องการลูกค้าใหม่มาทดแทนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่จนป่วยและตายหรือเลิกสูบ	ดังนั้น	พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่	 จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะมีมาตรการในการ
ปกป้องเด็กจากเข้าถึงบุหรี่	 	 ซองบุหรี่แบบเรียบเป็นมาตรการสำาคัญที่จะลดความ
ดึงดูดของซองบุหรี่	 ป้องกันการใช้ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณา	 	 หรือสื่อความหมาย
ผิด	 ๆ	 แต่ในทางกลับกัน	 ซองบุหรี่แบบเรียบทำาให้เห็นภาพคำาเตือนเด่นชัดขึ้น	 	 โดย
ซองบุหรี่แบบเรียบหมายถึงซองบุหรี่ที่นอกเหนือจากภาพคำาเตือนพิษภัยยาสูบแล้ว		
อนุญาตให้พิมพ์ชื่อยี่ห้อบุหรี่	 แต่ละยี่ห้อเป็นตัวอักษร	 	 ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันและ



17

เครื่องหมายการค้า	 	 โดยประเทศออสเตรเลียได้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ
ตั้งแต่	 พ.ศ.2555	 	 ขณะที่ประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์กฎหมายซองบุหรี่ 
แบบเรียบเริ่มใช้เมื่อวันที่	 15	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	 	ทั้งนี้สหภาพยุโรปหรือ
อียู	 	 ได้ประกาศว่าสมาชิกทั้ง	 28	ประเทศสามารถออกกฎหมายนี้ได้	 ไม่ได้
เป็นการลิดรอนสิทธใินการใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อยี่ห้อ	และไม่เป็น
การขัดต่อกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	 ผลการบังคับใช้กฎหมายซอง
บุหร่ีแบบเรียบของออสเตรเลียพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลง	
ทำาให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบมากขึ้น		สังเกตเห็นภาพคำาเตือนซองบุหรี่เด่นชัด
ขึ้น	 ไม่พบความยุ่งยากของร้านค้าปลีกในการหยิบหรือให้บริการลูกค้า	 	และ
ไม่พบว่ามีบุหร่ีปลอมหนีภาษีเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด
	 บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆ่าผู้บริโภค	 ใน
ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า	 7,000	 ชนิด	 เป็นสารพิษ	 250	 ชนิด	 กว่า	 70	
ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง	บุหรี่ยังเป็นสาเหตุของ	โรคมะเร็ง	12	ชนิด	มากที่สุด	
คือ	มะเร็งปอด	โรคถุงลมโป่งพอง	โรคหัวใจ	เส้นเลือดสมองตีบตัน	รัฐบาล
ต้องใช้งบภาษีของประชาชนปีละหลายหมื่นล้านบาทในการดูแลรักษา	 ผู้สูบ 
บุหรี่จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย	12	ปี	และจะป่วยหนักเป็นเวลา	2	ปีก่อนเสียชีวิต 
เสียเงินคา่รกัษาอกีจำานวนมาก				ตอ้งยอมรบัวา่ในทกุวนันีน้ยิามของผลติภณัฑ์ 
ยาสูบใหม่ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนิโคติน	 จากเดิมที ่
กำาหนดเพียงผลิตภัณฑ์ท่ีมีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบ	ทำาให้ไม่ทันกับผลิตภัณฑ์
ใหม่	ๆ	ที่ออกมา	เช่น	บารากู่	บุหรี่ไฟฟ้า		
	 ปัจจุบันมีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชนในเรื่องพิษภัยจากบุหรี่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่	ซึ่งเป็น 
ข้อเสนอที่มาจากองค์การอนามัยโลก	และได้รับการตอบรับในทางปฏิบัติจริง 
ในประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ 
ผลิตบุหร่ีจัดทำาซองบุหร่ีแบบเรียบ	 อันเป็นการบังคับให้บุหร่ีทุกย่ีห้อท่ีวางจำาหน่าย
ในออสเตรเลียใช้รูปแบบซองบนมาตรฐานเดียวกันคือ	 เป็นซองบุหรี่สีเขียว
มะกอก	 โดยมีภาพและคำาเตือนถึงอันตรายของบุหรี่ไม่น้อยกว่า	 75%	 ของ
พื้นที่บนซองบุหรี่	 ที่สำาคัญคือ	 ห้ามการแสดงเครื่องหมาย	สัญลักษณ์	 โลโก้ 
หรือสีสันอื่นใด	 แต่อนุญาตให้ระบุเพียงชื่อยี่ห้อตามตำาแหน่ง	 ขนาดและ
ประเภทของตัวอักษรที่กฎหมายกำาหนดเท่านั้น		
	 เหตุผลหลักของการออกมาตรการนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า	 การ
จำากัดการสื่อสารของบริษัทบุหรี่	 ไม่ให้อาศัยพื้นที่บนซองบุหรี่ในการโฆษณา
ตัวเอง	หรือสร้างแรงดึงดูดใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน	จะ
ช่วยลดอัตราการเกิดของผู้สูบบุหรี่รายใหม่	 โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชนลงได้

อย่างมีนัยสำาคัญ	 ซึ่งหากดูจากสถิติแล้วจะเห็นได้ว่า	 การควบคุมด้วยรูปภาพบนซอง
บุหรี่ดังปัจจุบันนั้น	 เป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลกับกลุ่มเยาวชน	 ข้อเสนอเรื่องซองบุหรี่
แบบเรียบนั้น	 ในทางทฤษฎีแล้วเป็นการเข้าไปจัดการและควบคุมช่องทางการค้าปกติ
ของผู้ผลิตโดยตรง	ซึ่งสามารถกระทำาได้หากมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง		การมี
ภาพที่น่ากลัวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่สูบบุหรี่	ส่วนผู้ที่อาจจะเริ่มต้นสูบบุหรี่นั้น	รูปภาพ
หรือคำาเตือนอาจมีผลในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง	 เพราะมีช่องทางอื่นที่สามารถส่งผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคเป็นครั้งแรก	 ในทางกลับกัน	 การที่รัฐลงไปบังคับควบคุมช่อง
ทางการค้าปกติมากขึ้น	 จะยิ่งทำาให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ทำานวัตกรรมมากขึ้น	 เพื่อตอบโต้
มาตรการดังกล่าว	และอาจทำาให้สถิติผู้สูบบุหรี่แย่ลงกว่าเดิมได้ด้วยซำา้
	 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยซองบุหรี่แบบเรียบ	 ไม่ใช่เรื่องที่มีข้อสรุปเป็น
ที่ยุติชัดเจน	 สมควรที่จะมีการอภิปรายถกเถียงกันให้มาก	 มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นการ
ทำาให้เกิดอาการดื้อยา	 และเกิดการกลายพันธุ์สร้างปัญหาใหม่อย่างไม่สิ้นสุด	 ต้อง
พิจารณาถึงผลดีผลเสียผลกระทบต่าง	ๆ	อย่างรอบคอบ	และสมควรพัฒนานวัตกรรม
ด้านนโยบายของตัวเอง	 มากกว่าที่จะลอกสูตรสำาเร็จจากประเทศที่มีสภาวะแวดล้อม
ต่างจากเราดังเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้
	 อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหา
การสูบบุหร่ี	 ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานในทุกภาคส่วน	 ในการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองโทษ	ผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่	รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ช่วยกันรณรงค์ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และมีค่านิยมที่
ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่	 นำา
ไปสู่การเกิดจิตสำานึกที่
จะเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วย
ตนเอง	 ซึ่งถือเป็น
วิธีการแก้ปัญหา
ที่ยั่งยืน	
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บ้านสีแสด

การพยาบาล	สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	เมื่อวันศุกร์ที่	3	มิถุนายน	2559
กาดเมืองมอกม่วนจัดขึ้นตามแนวคิด	“ความสุข	8	ประการ	หรือ	Happy	8”		(Happy	Money)	
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์	 บุคลากร	และนักศึกษาได้รู้จักการเพิ่มพูนรายรับ	ประหยัดค่าใช้จ่าย	
รวมทั้งรู้จักการออมโดยการนำาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษที่ปลูกเอง	 ตลอดจน
ผลิตอื่น	 ๆ	 ที่ผลิตเองหรือที่เหลือใช้	 มาแลกเปลี่ยนและจัดจำาหน่ายแก่กัน	 ดำาเนินการทุกวัน
ศุกร์ที่	1	และ	3	ของเดือน	(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2559	เป็นต้นไป)	ระหว่างเวลา	07.30	–	
09.30	น.	ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์

วันพยาบาลสากล 
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และนักศึกษา	 ร่วมพิธีเปิดงาน
นิทรรศการวันพยาบาลสากล	ประจำาปี	 2559	 โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นิสิต 
วรรธนัจฉริยา	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 ณ	
ห้องโถงชั้น	 1	 อาคารเฉลิมพระบารมี	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	12	พฤษภาคม	2559

มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ 
ที่ได้รับตําแหน่งใหม่ทางวิชาการ  
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณ	ีกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล	สำานักวิชา
พยาบาลศาสตร์	 ได้รับตำาแหน่งใหม่ทางวิชาการเป็น	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 โดยมี
คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	 ร่วมแสดงความยินดี	 ณ	 ห้อง
ประชุมสมจิตต์	 ภาติกร	 อาคาร	 1	 คณะพยาบาลศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 19	
พฤษภาคม	2559

กาดเมืองมอกม่วน : 
ตลาดนัดความสุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล มช.  
	 คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดพิธีเปิดกิจกรรม	 “กาดเมืองมอกม่วน:	 ตลาดนัดความ
สุขแบบพอเพียงของชาวพยาบาล	มช.”	โดยมี	อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	เป็นประธาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ 
ศิระกมล	 ประธานคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ	 กล่าวรายงาน	
ณ	ลานดอกปีบ	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	 	นอกจากนี้ได้จัดการบรรยาย
พิเศษ	“Happy	Money:	ชีวิตดีมีความสุข	เงินเต็มกระปุกสนุกสนาน”	วิทยากร	
ได้แก่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ จาก	กลุ่มวิชาบริหาร

คณบดีมอบเงินทําบุญพิธีสวดอภิธรรมศพผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมจิตต์ ภาติกร แก่ครอบครัวภาติกร   
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้มอบเงินทำาบุญที่ได้รับในพิธีสวดอภิธรรมศพของ	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร	ให้แก่	นายทรงเผ่า ไผ่พูล หลานชายของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมจิตต์ ภาติกร	จำานวน	50,000	บาท	(ห้าหมื่นบาทถ้วน)	เพื่อใช้
เป็นทุนการศึกษาต่อไป	 โดยมนีางพิไลวรรณ แซ่เตีย	 (ป้าของนายทรงเผ่า)	 เป็น
รับมอบแทน	 ณ	 ห้องรับรองสำานักงานคณบดี	 อาคาร	 4	 คณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (ระยะที่ 1)  

ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
	 จัดพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำาปีการศึกษา	 2558	 เรื่อง	 การ
จัดการการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ	(ระยะที่)	1โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาดา	
คุณาวิกติกุล	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	ณ	ห้อง
ประชุมเปรียบ	ปัณยวณิช	อาคาร	1	คณะพยาบาลศาสตร์	การสัมมนาทางวิชาการ	ระยะ
ที่	1	จัดขึ้นระหว่างวันที่	7-8	มิถุนายน	2559	โดยในวันพุธที่	8	มิถุนายน	เป็นการบรรยาย
พิเศษ	 เรื่อง	Outcomes	based	education	และ	Outcomes	based	assessment 
ได้รับเกียรติจาก	รองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงษ์  อัครผล	อาจารย์ประจำาภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นวิทยากร
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วิชาการ	 ในโอกาสครบรอบ	 27	 ปี	 แห่งการสถาปนาสำานักบริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้อำานวยการสำานักบริการวิชาการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุม
ฝ้ายคำา	อาคารใหม่	สำานักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai Lanna Spa & Wellness International Conference 2016 Chiang Mai, 
Thailand : The Gateway of Asia Spa Experience”  
	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ	 	 เรื่อง	 “Thai	 Lanna	 Spa	 &	 Wellness	 International	 Conference	 2016	
Chiang	Mai,	 Thailand	 :	 The	 Gateway	 of	 Asia	 Spa	 Experience”	 ในระหว่างวันที่	
30	 มิถุนายน	 –	 3	 กรกฎาคม	 2559	 ณ	 ห้องกุหลาบ	 ชั้น	 2	 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	 พระชนมพรรษา	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยในการประชุม
วันที่	 2	 -	 3	 กรกฎาคม	 2559	 อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	 ร่วมเป็นวิทยากร	 ได้แก่	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำาวัง	และ	ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น	รวม
ทั้งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี	โท	และเอกของคณะฯ	ร่วมการประชุมดังกล่าว	รวมจำานวน	
51	คน

งาน Lanna Expo 2016 “Lanna Health & Wellness : 
Lanna Endless Charm”   
	 เมื่อวันพุธที่	30	มิถุนายน	2559		กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน	1	จัดพิธีเปิดงาน	Lanna	Expo	2016	 “Lanna	Health	
&	 Wellness	 :	 Lanna	 Endless	 Charm”	 (สุขภาพดี	 ตามวิถี
ล้านนา	 :	 เสน่ห์ล้านนา...ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ)	ณ	ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	 พระชนมพรรษา	
จังหวัดเชียงใหม่	 งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 30	 มิถุนายน	
–	 6	 กรกฎาคม	 2559	 	 ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์	 ได้
เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม	 Spa	
manager	 และการอบรมหลักสูตรอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุ
คลากรด้านสปาเพื่อสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 ทั้งนี้	
นายแพทย์วรัญญู จำานงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้เยี่ยมชมบูธคณะพยาบาลศาสตร์	 ในพิธีเปิด
งานฯด้วย

พิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2559  

	 วันพฤหัสบดีที่	 9	 มิถุนายน	 2559	 อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ	์ ผู้
ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	 พร้อมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมพิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่	 ประจำาปี	
2559	ณ	บริเวณหน่วยพิธีประตูสวนดอก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	พิธีดังกล่าว
จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่เทพยดาอารักษ์	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลาย	ดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช	พ่อขุนงำาเมืองพ่อขุนรามคำาแหง	
ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่	 และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุก
พระองค์	 รวมทั้งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่เมืองเชียงใหม่	 ตลอดจนเป็นการ
สืบทอดประเพณีล้านนาให้คงอยู่สืบไป

ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลก 
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะฯ   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สุคนธสรรพ	์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ	 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	 ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	 Kagawa	 University,	 University	 of	 Alabama	
at	 Birmingham,	 University	 of	 Hong	 Kong,	 Universitas	 Indonesia,	
University	 of	 Washington,	 Universitas	 Gadjah	 Mada	 และ	
University	 of	 Florida	 ในฐานะ	 Co-sponsors	 และ	 partners	 ร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพให้เป็นเลิศ:	การ
ทำางานเป็นทีมด้านการศึกษา	วิจัย	และปฏิบัติ	(Optimizing	Healthcare	Quality:	
Teamwork	in	Education,	Research	and	Practice)	ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน	ณ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันศุกร์ที่	
24	มิถุนายน	2559

ครบรอบ 27 ปี 
แห่งการสถาปนาสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์	
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ	
พร้อมด้วย	นางกมลชนก กาวิล	เลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เข้ามอบเงินร่วมทำาบุญสมทบกองทุนบริการ
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ชำาระเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต	67/2557	ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในงาน
อนามัยโรงเรียน สำาหรับครูและบุคลากรทางสาธารณสุข 
ประจำาปี 2559   
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การดำาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ในงานอนามัยโรงเรียน สำาหรับครูและบุคลากรทางสาธารณสุข ประจำาปี 2559 โดย
มี รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล เป็น
ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ประธานหลักสูตร กล่าวรายงาน ณ 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 
พฤษภาคม 2559

การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยา
และสารเสพติดรุ่นที่ 2   
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธี
เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ รองประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ 
ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล และ คุณนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ ประธานร่วมจัด
หลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2559

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์
และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5   
 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5 โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการพยาบาล เป็นประธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวรายงาน ณ ห้อง 407 
อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 
– 11สิงหาคม 2559

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
รุ่นที่ 9  
 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล 
พรพิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ประธานหลักสูตรเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม N4-407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


